Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WND – POKL.09.01.01-24-052/12
“Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu”

KOMUNIKAT
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu poszukuje kandydatów na stanowiska:







Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z języka hiszpańskiego – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z biologii – 2 osoby;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z chemii – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z fizyki – 1 osoba;
doradca zawodowy – 1 osoba;

w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego pn. “Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu”. Okres realizacji projektu: wrzesień 2012 r. – czerwiec
2013 r.
Do zadań zleceniobiorcy/zleceniobiorców należeć będzie m. in:
 nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego:
◦ opracowanie programu prowadzonych zajęć dla uczestników projektu na poziomie III.0.
w wymiarze 72 godzin – zajęcia powinny się odbywać w wymiarze 2 godzin na tydzień;
◦ wybrane zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących;
◦ przekazanie uczestnikom projektu wiedzy z zakresu posługiwania się językiem rosyjskim
na poziomie III.0. – zgodnie z opracowanym programem zajęć;
◦ przeprowadzenie zajęć dla 1 grupy uczestników – 10 osób, łącznie 72 godziny zajęć;
◦ przeprowadzenie z uczestnikami zajęć testów wiedzy i umiejętność (na początku realizacji
zajęć, w połowie realizacji zajęć oraz na zakończenie realizowanych zajęć);
◦ bieżąca sprawozdawczość z zakresu prowadzonych zajęć – przygotowywanie
comiesięcznych sprawozdań;
◦ przeprowadzenie ewaluacji po zakończaniu prowadzenia zajęć – czerwiec 2013;
 nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z języka hiszpańskiego:
◦ opracowanie programu prowadzonych zajęć dla uczestników projektu na poziomie III.0.
w wymiarze 72 godzin – zajęcia powinny się odbywać w wymiarze 2 godzin na tydzień;
◦ wybrane zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących;
◦ przekazanie uczestnikom projektu wiedzy z zakresu posługiwania się językiem
hiszpańskim na poziomie III.0. – zgodnie z opracowanym programem zajęć;
◦ przeprowadzenie zajęć dla 1 grupy uczestników – 10 osób, łącznie 72 godziny zajęć;
◦ przeprowadzenie z uczestnikami zajęć testów wiedzy i umiejętność (na początku realizacji
zajęć, w połowie realizacji zajęć oraz na zakończenie realizowanych zajęć);
◦ bieżąca sprawozdawczość z zakresu prowadzonych zajęć – przygotowywanie
comiesięcznych sprawozdań;
◦ przeprowadzenie ewaluacji po zakończaniu prowadzenia zajęć – czerwiec 2013;
 nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z biologii:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
“Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu”

◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦

opracowanie programu prowadzonych zajęć dla uczestników projektu w wymiarze 72
godzin. Program musi zawierać zaganiania związane z wykorzystaniem mikroskopów
optycznych oraz zestawu barwników fotosyntetycznych, zestawu do badań DNA, zestawu
do badań enzymów – zajęcia powinny się odbywać w wymiarze 2 godzin na tydzień na
jedną grupę;
wybrane zajęcia powinny mieć formę zajęć laboratoryjnych / praktycznych;
przekazanie uczestnikom projektu wiedzy zgodnie z opracowanym programem zajęć
przeprowadzenie zajęć dla 4 grup uczestników – po 15 osób (jeden nauczyciel prowadzi
zajęcia dla dwóch grup uczestników), łącznie 288 godzin zajęć (jeden nauczyciel realizuje
144 godziny zajęć);
przeprowadzenie z uczestnikami zajęć testów wiedzy i umiejętność (na początku realizacji
zajęć, w połowie realizacji zajęć oraz na zakończenie realizowanych zajęć);
bieżąca sprawozdawczość z zakresu prowadzonych zajęć – przygotowywanie
comiesięcznych sprawozdań;
przeprowadzenie ewaluacji po zakończaniu prowadzenia zajęć – czerwiec 2013;

 nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z chemii:
◦ opracowanie programu prowadzonych zajęć dla uczestników projektu w wymiarze 72
godzin. Program musi zawierać zaganiania związane z wykorzystaniem drobnych
przyrządów laboratoryjnych, odczynników chemicznych do badań, PH-metrów. Program
równie powinien uwzględniać wykorzystanie laptopa, projektora multimedialnego oraz
ekranu – zajęcia powinny się odbywać w wymiarze 2 godzin na tydzień na jedną grupę;
◦ wybrane zajęcia powinny mieć formę zajęć laboratoryjnych / praktycznych;
◦ przekazanie uczestnikom projektu wiedzy zgodnie z opracowanym programem zajęć;
◦ przeprowadzenie zajęć dla 2 grup uczestników – po 15 osób, łącznie 144 godzin zajęć;
◦ przeprowadzenie z uczestnikami zajęć testów wiedzy i umiejętność (na początku realizacji
zajęć, w połowie realizacji zajęć oraz na zakończenie realizowanych zajęć);
◦ bieżąca sprawozdawczość z zakresu prowadzonych zajęć – przygotowywanie
comiesięcznych sprawozdań;
◦ przeprowadzenie ewaluacji po zakończaniu prowadzenia zajęć – czerwiec 2013;
 nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z fizyki:
◦ opracowanie programu prowadzonych zajęć dla uczestników projektu w wymiarze 72
godzin. Program musi zawierać zaganiania związane z wykorzystaniem zestawu do
demonstracji energii słonecznej, koła Maxwella oraz elektroskopu– zajęcia powinny się
odbywać w wymiarze 2 godzin na tydzień na jedną grupę;
◦ wybrane zajęcia powinny mieć formę zajęć laboratoryjnych / praktycznych;
◦ przekazanie uczestnikom projektu wiedzy zgodnie z opracowanym programem zajęć;
◦ przeprowadzenie zajęć dla 2 grup uczestników – po 15 osób, łącznie 144 godzin zajęć;
◦ przeprowadzenie z uczestnikami zajęć testów wiedzy i umiejętność (na początku realizacji
zajęć, w połowie realizacji zajęć oraz na zakończenie realizowanych zajęć);
◦ bieżąca sprawozdawczość z zakresu prowadzonych zajęć – przygotowywanie
comiesięcznych sprawozdań;
◦ przeprowadzenie ewaluacji po zakończaniu prowadzenia zajęć – czerwiec 2013;
 Doradca zawodowy:
◦ opracowanie programu zajęć doradztwa grupowego. Opracowany program powinien
zawierać co najmniej: zagadnienia związane poruszaniem się po rynku pracy i ścieżkach
kariery zawodowej oraz tematykę związaną z wyborem i rekrutacją na studia wyższe.
Zajęcia te powinny zawierać problematykę stereotypów płci, zasady równości szans,
równouprawnienia i dyskryminacji na rynku pracy;
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przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla 175 uczestników (około 7 grup po 25
osób) - jedna grupa po 1 godzinie zajęć w miesiącu przez 6 miesięcy. Łącznie 42 godziny
zajęć;
przeprowadzenie zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym dla 25 uczestników
projektu. Zajęcia prowadzone będą przez 6 miesięcy po 1 godzinie. Konsultacje
indywidualne mają na celu ukierunkować ucznia na rozwój, mają pomóc mu opracować
własną ścieżkę edukacyjną. Łącznie 6 godzin konsultacji;
bieżąca sprawozdawczość z zakresu prowadzonych zajęć – przygotowywanie
comiesięcznych sprawozdań;
przeprowadzenie ewaluacji po zakończaniu działań doradczych – marzec/kwiecień 2013.

Warunki udziału w postępowaniu:
 Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne:
◦ niezbędne:

▪ wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
▪ posiadanie stopnia awansu zawodowego co najmniej na poziomie nauczyciela
kontraktowego
▪ opracowanie i przedłożenie wraz z ofertą cenową programu prowadzonych
zajęć
▪ doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej
◦



mile widziane:
▪ doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć
▪ stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany

Doradca zawodowy:
◦ niezbędne:
▪ wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
▪ kwalifikacje doradcy zawodowego
▪ opracowanie i przedłożenie wraz z ofertą cenową programu prowadzonych

zajęć
◦

mile widziane:
▪ doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć

Niezbędne dokumenty:
 oferta zleceniobiorcy (wzór do pobrania)
 CV
Kryteria oceny:


cena – 100%.

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie
Termin realizacji umowy: październik 2012 r. – czerwiec 2013 r. – dotyczy nauczycieli
Termin realizacji umowy: październik 2012 r. – marzec 2013 r. – dotyczy doradcy zawodowego
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne stanowiska.
Zamawiający informuje, iż potrąci z kwoty brutto oferenta należne składki i podatki w tym również,
jeżeli występują, pochodne Zamawiającego.
Oferty wykonawców nie spełniających warunków zostaną odrzucone
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Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w
Raciborzu pod nr telefonu 032 415-56-57 – p. Herbert Dengel. Oferty należy składać
bezpośrednio w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Wyszyńskiego 3,
47-400 Racibórz lub e-mailem na adres: drugieloraciborz@poczta.onet.pl do dnia 28.09. 2012
W temacie maila proszę wpisać: oferta nabór prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
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